UCHWAŁA NR IV/4/2014
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.
857 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Radę Sportu, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia
RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:
§ 1.Ustanowić stypendium sportowe miasta Bierunia dla sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe.
§ 2.Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium sportowego oraz jego wysokości
określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.Traci moc uchwała Nr IV/3/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: przyznawania
stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe z późn. zm.
§ 4.Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Bieruniu
Adam Rozmus
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Załącznik do Uchwały Nr IV/4/2014
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 27 marca 2014 r.
Regulamin przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
§ 1.1. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie sportowców, będących mieszkańcami miasta Bierunia w rozumieniu
art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121) lub sportowców zrzeszonych
w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających swoją siedzibę na terenie gminy Bieruń.
2. Stypendia sportowe nie będą przyznawane sportowcom, którzy:
a) uprawiają sport na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej i otrzymują za to wynagrodzenie,
b) otrzymują stypendium sportowe z innej jednostki samorządu terytorialnego.
§ 2.1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe planowane są corocznie w budżecie miasta Bierunia.
Wysokość środków uzależniona jest od możliwości budżetowych miasta.
2. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty i cofanie stypendium sportowego należy do kompetencji Burmistrza Miasta.
§ 3.Stypendium sportowe może być wypłacane sportowcowi, który:
a) uprawia dyscyplinę sportu, w której działają Polskie Związki Sportowe, zatwierdzone przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki,
b) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,
c) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego termin złożenia wniosku nie ukończy:
- 16 lat w przypadku posiadania III klasy sportowej,
- 20 lat w przypadku posiadania II klasy sportowej,
- 23 lata w przypadku posiadania I klasy sportowej,
- dla stypendiów wypłacanych za otrzymaną klasę sportową Mistrzowską oraz Mistrzowską Międzynarodową
nie wprowadza się górnej granicy wieku.
§ 4. Wykaz osób, które otrzymały stypendia sportowe podaje się do publicznej wiadomości.
§ 5.1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy kierować do Burmistrza Miasta. Wzór wniosku stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego mogą składać:
a) kluby sportowe, związki sportowe, uczniowskie kluby sportowe,
b) pełnoletni sportowiec lub opiekun prawny małoletniego sportowca.
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu w terminie do
dnia 31 stycznia każdego roku, w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.
5. Wnioski podlegają weryfikacji przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Bierunia, w skład której wchodzą:
a) przedstawiciel Burmistrza Miasta,
b) przedstawiciel Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
c) przedstawiciel Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji,
d) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
e) przedstawiciel Rady Sportu.
6. W razie stwierdzenia braków formalnych, Komisja weryfikująca wniosek wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia
w terminie wskazanym przez Komisję.
7. Komisja powoływana jest na okres jednego roku kalendarzowego.
8. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
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a) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę,
b) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie,
c) stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku lub złożonej dokumentacji,
d) złożenia wniosku po wyznaczonym terminie.
§ 6.1. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.
2. Ustala się następujące wartości kwot stypendium w zależności od posiadanej klasy sportowej:
a) III klasa – 50 złotych,
b) II klasa – 150 złotych,
c) I klasa – 300 złotych,
d) Klasa Mistrzowska – 1000 złotych,
e) Klasa Mistrzowska Międzynarodowa – 3000 złotych.
§ 7.1. Burmistrz Miasta może wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku gdy sportowiec:
a) utracił przesłanki uprawniające go do otrzymania stypendium sportowego, określone w § 1,
b) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego,
c) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku
sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez klub sportowy,
d) wystąpił z dotychczasowego klubu sportowego i nie wstąpił do nowego klubu sportowego realizującego program
szkolenia.
2. Burmistrz Miasta może cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku gdy:
a) upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium,
b) sportowiec popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem
sądu.
3. O wstrzymaniu lub cofnięciu wypłaty stypendium Burmistrz Miasta powiadamia sportowca i jego macierzysty klub
sportowy.
4. Wstrzymane stypendium wznawia się po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym przyczyny te ustały.
5. Za okres, w którym wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.
§ 8.1. W przypadku zaprzestania przez sportowca uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej stwierdzonej
przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie jeśli
sportowiec nie powróci do realizacji programu szkolenia stypendium cofa się.
2. Utrata praw do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności
określonych w ust 1.
§ 9. W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Miasta Bierunia, że wstrzymanie lub cofnięcie stypendium sportowego
nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez sportowca, stypendium sportowe może być wypłacone za cały okres od momentu
pozbawienia.
§ 10. Burmistrz Miasta zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których określa się szczegółowe warunki
korzystania ze stypendium.
§ 11.1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi w całości na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Bieruniu wskazany przez Burmistrza Miasta.
2. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobieranego stypendium rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty doręczenia
pisemnego żądania Burmistrza Miasta.
3. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym w ust. 2, zawodnik zobowiązany jest zapłacić odsetki
ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
Imię i nazwisko sportowca
.......................................................................................................................................................
Miejsce i data urodzenia
......................................................................................................................................................
Adres
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy, e-mail
......................................................................................................................................................
Pesel: ……………………………………………………………….………….………….……..
Nazwa Urzędu Skarbowego oraz adres………………………….…..…….……………………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr konta bankowego………………………………………………….…………………………
Nazwa i adres klubu zrzeszającego zawodnika
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Uprawiana dyscyplina sportowa i osiągnięcia sportowe
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Nie uprawiam sportu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej i nie
otrzymuję za to wynagrodzenia,
2. Nie otrzymuję stypendium sportowego z innej jednostki samorządu terytorialnego,
3. Wszystkie dane zawarte we wniosku i złożonej dokumentacji są zgodne ze stanem
faktycznym,
4. Zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania informacji o okolicznościach prowadzących
do wstrzymania lub cofnięcia stypendium,
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz podanie do publicznej
wiadomości faktu przyznania stypendium sportowego.
Załączniki:
1. kserokopia zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej,
2. oświadczenie klubu sportowego o przynależności sportowca do wskazanego we wniosku
klubu sportowego,
3. opinia na temat sportowca wystawiona przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek
sportowy.

Data i czytelny podpis składającego wniosek ................................................................
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